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Søren Pind har da igen en
vigtig pointe

D

et er svært altid at være enig med den
tidligere venstrepolitiker Søren Pind.
Men når han i går sætter ord på, at
den dømte finansmand Klaus Riskær
Pedersen næppe er værdig til at sidde i Folketinget, sætter han formentlig ord på, hvad
mange andre må have tænkt om Riskær Pedersens nye politiske ambitioner.
Søren Pind skriver på Facebook:
"Som borger og vælger vil jeg ikke stemme
på folketingskandidater, der mener, at man
for første gang i Grundlovens historie skulle
anerkende en seriel kriminel med tre domme
bag sig, bl.a. dømt for bedrageri, mandatsvig
og underslæb, uden nogen form for fortrydelse og over 7 års fængsel som værende værdig
til at sidde i Folketinget, jf Grundlovens paragraf 30."
Klaus Riskær Pedersens svar: "Jeg er piv-ligeglad med Søren Pind. Han er så meget yesterday's news."
Spørgsmålet er, om Klaus Riskær Pedersen
er rigtig klog, for hvis han er, så ville han indse, at hvis den omtalte paragraf i grundloven
overhovedet skulle have nogen mening, så er
det da netop beregnet på en person som ham
selv. Hvis ikke man med flere domme i baglommen og en sidste for bedrageri, mandatsvig og underslæb af en tilpas grovhed, der giver syv års fængsel, er uværdig i ordets rene
betydning, hvornår er man så?
Det siger noget om den tid, vi lever i, at det
overhovedet skulle være muligt for Klaus Riskær Pedersen at samle underskrifter nok til at

blive medlem af Folketinget. Hvad er der dog
ved den mand, som folk finder interessant
nok til, at de vil gøre vores folkestyre til et cirkus?
Det siger en hel del om landsmedierne, at
Klaus Riskær Pedersen stadig får så meget opmærksomhed, som det er tilfældet. Medier
skulle gerne redigeres ud fra, hvad der er væsentligt, og det eneste, der gør Riskær Pedersens opstilling interessant, er i realiteten den
diskussion, som Søren Pind rejser. Hvorfor er
ingen gået ind i den før nu?
Er man bange for at få stemplet "yesterday's
news".
Det er jeg ikke, for i dette tilfælde er det et
kvalitetsstempel. Der skal være nogen, som
står vagt om værdierne i vores samfund.
Hvad skulle det næste blive? At rockere fra
Hells Angels opstiller en kandidat? Nej vel,
men der kunne da sagtens findes en kriminel
rocker, der har mindre alvorlige domme bag
sig end Riskær.
Forskellen er blot jakkesættet, det charmerende smil og et snakketøj af en anden verden.
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Mærkværdig udtalelse af borgmester Ulrik Wilbek
•

•

Statsministeren

LÆSERBREV: "Den ideelle ældrepleje findes
ikke!"
Ovenstående citat er hentet fra Ældreguiden udgivet af Viborg Kommune 2019.
Guiden indeholder en lang række nyttig
oplysninger, herunder ældrerådets sammensætning og aktiviteter.
På side 8 redegør borgmester Ulrik Wilbek for sine synspunkter vedrørende ældreplejen, herunder de trange økonomiske vilkår, hvilket jo ikke er særligt overraskende. Mærkværdig er derimod artiklens
overskrift, som lyder: ”Den ideelle ældrepleje findes ikke”.
For en sikkerheds skyld gentages denne
påstand endnu to gange i selve teksten. Påstanden er ganske enkelt ikke rigtig. Det
er da muligt, at der inden for kommunens
grænser kan findes eksempler på, at ældreplejen ikke er ideel, men det modsatte er
også tilfældet. Et godt eksempel herpå er
Frederiks friplejehjem fordi:
• Omsorg og pleje er helt i top takket være dygtig ledelse, og engagerede, velkvalificerede - og humørfyldte
medarbejdere.
• Beboerne nyder stor individuel frihed.
Ægtefælle, hund, kat, kanariefugl m.v.
kan medtages. Høns og geder er p.t. faste beboere. Gæster er altid velkomne.
• Forplejningen er forbilledlig, sund, varieret og veltillavet i husets eget køk-

ken af vores kok og hans dygtige hjælpere.
Aktivitetsprogrammer, der - nævnt
i flæng - omfatter: ugentlig besøg af
købmanden, svømning, nørkling,
bankospil, fredagsbar, ”Landsbykaffe”
for indbudte venner af huset (for nylig
deltog bl.a. justitsminister Søren Pape
Poulsen, tidl. borgmester i Viborg).
Der arrangeres udflugter i omegnen (i
plejehjemmets egen bus), Luciaoptog,
gospelkoncert, musikunderholdning
og meget meget mere, alt tilpasset beboernes behov og muligheder.
Plejehjemmets støtteforening gør en

Sundhed.

Ændret
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kan spare
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Plejehjem.

Af Ole Fogh, beboer, Frederiks Friplejehjem.

dagens brev

stor indsats, lige som de mange frivillige hjælpere fra lokalområdet fortjener
stor tak for en uvurderlig indsats til
gavn for plejehjemmets beboere.
Kort sagt, mon ikke hr. borgmesteren
burde genoverveje sin bastante udtalelse.

Af Asger Petersen, Nørdamvej 19,
Møldrup, KristenDemokraterne,
Viborg Kommune.

LÆSERBREV: Onsdag aften i sidste uge bragte TV2 en udsendelse, der handlede om, hvorvidt
kostændring kan have en positiv
virkning på i dette tilfælde eksem (hudsygdom) og astma. De
to deltagere var svært angrebne.
Begge oplevede i forsøgsforløbet at kunne reducere deres forbrug af medicin væsentligt.
Medicinalindustrien lever fedt
på, at kun få læger i Danmark –
i modsætning til talrige steder i
udlandet - har suppleret deres
grunduddannelse med uddannelse i kostvejledning og alternativ behandling.
Dette faktum koster med de
stigende priser på medicin samfundet milliarder af kroner. Kostvejledning og alternativ behandling bør selvsagt fremover indgå i
lægernes grunduddannelse.

